
Reglement fotowedstrijd ‘t fietshelmpje’ – Politie Minos – 2019  

 

Art. 1 

Politie Minos schrijft deze wedstrijd uit met het oog op de ‘week van de mobiliteit’ en ‘veilig (terug) 

naar school’. Hiermee willen wij onze bijdrage leveren aan de verkeersveiligheid. Met deze 

fotowedstrijd kunnen 10 winnaars telkens 1 fietshelm winnen.  

Jongeren van 1 jaar tot 18 jaar kunnen deelnemen door een leuke, ludieke en originele foto in te 

sturen die kadert rond het thema van de fiets. Elke creatieve foto in dit thema maakt kans! 

Art. 2  

Elke jongere uit de politiezone Minos kan deelnemen. Dit betekent enkel kinderen uit de stad 

Mortsel of de gemeentes Borsbeek, Boechout, Wijnegem en Wommelgem.  

Minderjarigen dienen steeds de goedkeuring te hebben van de ouders voor het insturen van de foto 

en het deelnemen aan de wedstrijd. Het insturen van de foto impliceert dat de goedkeuring van de 

ouder(s) werd gegeven aan de deelnemer.  

Art. 3  

Elk kind/elke jongere kan maximum 1 foto insturen; via wedstrijd@politieminos.be  met als 

onderwerp ‘wedstrijd’. Hierbij voeg je ook je naam, voornaam, adres, e-mailadres, geboortejaar en 

telefoonnummer of gsm-nummer toe. Dit kan uiteraard ook het gsm-nummer zijn van de ouders. 

Aan de hand van het adres verifiëren we of de jongere effectief in de politiezone woont.   

Voeg hierbij ook de toelating tot het publiceren van de foto op sociale media.  

Art. 4 

Foto’s insturen kan vanaf 10/7/2019 t.e.m. 31/8/2019. 

Art. 5 

Winnaars zullen worden verwittigd via Facebook en/of via mail (eerste week september 2019).  

Art. 6 

Door deel te nemen, verbindt de deelnemer zich ertoe dat de ingestuurde foto gepubliceerd mag 

worden op sociale media (Facebook, website politie Minos, Twitter, …) en mag worden opgehangen 

in het politiekantoor zelf.  

Art. 7 

De korpsleiding kiest de 10 meest creatieve, ludieke, mooie en/of originele foto’s. 

Art. 8 

De winnaar mag één helm kiezen uit een gamma voorgesteld door de politie Minos. Dit betreft 

verschillende leuke modellen en verschillende maten (maten XXS –> L zijn beschikbaar). De brochure 

wordt overhandigd aan de winnaars na de bekendmaking van de winnende foto’s. 

Art. 9 
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De winnende foto’s zullen in de week van de mobiliteit (16/9/19 – 22/9/19) op sociale media worden 

geplaatst.  

Art. 10 

De fotograaf van de ingezonden foto moet de toestemming van de afgebeelde persoon/personen 

hebben indien dit niet hij-of zijzelf is. De Politie Minos kan niet verantwoordelijk worden gesteld 

wanneer die toestemming niet werd verkregen. De Politie Minos dient niet te verifiëren of deze 

toestemming van de afgebeelde persoon/personen werden verkregen.  

Art. 11 

De winnaar doet afstand van de ingezonden foto. Door de inzending ziet hij/zij af van alle rechten, 

inclusief intellectuele rechten. De Politie Minos mag onbeperkt gebruikmaken van de winnende foto.  

Art. 12 

Eventuele gemaakte kosten bij het nemen van de foto worden niet terugbetaald.  

Art. 13 

Indien geen enkele ingezonden foto voldoet aan de opdracht van de wedstrijd, is de Politie Minos 

niet verplicht om de prijzen toe te kennen.  

Art. 14 

Bij het nemen van foto’s dient steeds het verkeersreglement te worden nageleefd en onveilige 

situaties worden vermeden. 

Art. 15 

Het wedstrijdreglement wordt gepubliceerd op de website van politie Minos.  

Art. 16 

Door deel te nemen aan de wedstrijd aanvaardt de deelnemer het reglement.  

 


